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VII. rokovanie obecného zastupiteľstva

Nevyhnutné zmeny nielen v opatrovateľskej službe
Z
pätnástich
bodov pozostávalo 7.
rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liptovských Sliačoch 28. júna.
Jedným z nich bola prehliadka priestorov polyfunkčného domu vo
Vyšnom Sliači pred jeho
oficiálnym otvorením .
Starosta predtým oboznámil poslancov so záverečnými prácami v
objekte i s prácami naviac
oproti pôvodnému rozpočtu a projektovej dokumentácii.
Poďakoval
bývalému vedeniu obce,
ktoré začalo s rekonštrukciou
i
projektovej

ný stav. V tomto roku sa
počet opatrovaných zvýšil
a v rozpočte obce na to
nie sú vyčlenené prostriedky. Pracovníčka obce Alžbeta Gejdošová podala
informáciu o financovaní
OS zo štátu až po prechod
na samosprávu. Obce dostávajú peniaze na OS v
podielových
daniach.
Štátom určená čiastka na
financovanie opatrovateľskej služby je 5 %
z podielových daní, ktoré
obec dostane od štátu.
Obec dostane na OS cca
900 tis. Sk, rozpočet OS
na tento rok bol 1914 tis.
Sk, potrebných je ešte

služby ADOS – pomoc
zdravotných sestier pri ťažko chorých pacientoch, napr. pri mozgovej príhode,
je tu možnosť požičiavania pomôcok, ako vozíky,
polohovateľné lôžka a i.
Opatrovatelia sa v rámci
svojej práce aj vzdelávajú,
dokonca podľa návrhu
nového zákona povinne
musia absolvovať 150
hodín kurzu v uvedenej
problematike. O poskytovaní OS by aj naďalej rozhodovala obec, rozsah
služieb by si však objednávala u charity. Doterajších zamestnancov by
SKCH prevzala. Poslanci
schválili prechod výkonu
OS pod správu SKCH od
1. 10. 2007. Starostu obce
poverili rokovaním s riaditeľom SKCH Ing. Maľučkým a uzatvorením
zmluvy o výkone OS v našej obci so Spišskou katolíckou charitou.
Po
predbežných rokovaniach
sa však javí vhodnejší prechod OS pod SKCH od
1.1.2008.
Zástupcu
Foto: Tibor Šuľa starostu obce poverili vymanažérke obce Ing. Miro- minimálne 600 tis. Sk pracovaním nového VZN
slave Sanigovej.
viac. Preto starosta pozval o podmienkach poskytovana rokovanie OZ pred- nia OS do septembrového
Zmeny v opatrovateľstaviteľov Spišskej katolíc- rokovania OZ. Tejto probskej službe
kej charity (SKCH). Tí lematike sa budú poslanci
Poslanci sa zaoberali prestavili
poslancom venovať aj na najbližšom
aj problematikou opatrova- model, ktorým na základe rokovaní OZ.
teľskej služby (OS) v ob- zmluvy SKCH zabezpečuci. Starosta Ján Ondrejka je výkon OS pre sa- Nový názov pre polyinformoval o narastajú- mosprávy. Týmto krokom funkčný dom
Starosta informoval pocich nákladoch na túto by sa predovšetkým
službu. Obec v zmysle skvalitnili služby poskyto- slancov, že hoci bola na
OZ
platného VZN musí obča- vané opatrovaným, lebo mimoriadnom
novi poskytnúť OS, ak si okrem opatrovateľstva schválená obecná s.r.o. pre
to vyžaduje jeho zdravot- SKCH zabezpečuje aj Polyfunkčný dom vo Vy-

šnom Sliači s názvom Salatín, je tento názov
potrebné zmeniť. Pri jej registrácii sa zistilo, že toto
meno má už iná spoločnosť. A keďže ide o obecnú s.r.o., kde jediným
spoločníkom je obec, stačí
aby orgánmi s.r.o. boli
konateľ a Valné zhromaždenie. Spoločnosť teda nemusí mať predsedu
a podpredsedu predstavenstva, preto treba príslušné
uznesenia zrušiť a doplniť
Valné
zhromaždenie
o členstvo starostu obce.
Ten poslancom predložil
návrh spoločenskej zmluvy s.r.o. Poslanci na 7.
rokovaní schválili nový
názov spoločnosti s.r.o. –
PRAMEŇ. Zrušili uznesenie OZ č. 6/2007 zo dňa
15. 6. 2007 v bode č. 2
písm. e/ a f/ a uznesenie
OZ č. 6/2007 v bode 5
písm. a/ o výberovom
konaní na prevádzkara
spoločnosti Prameň. Doplnili uznesenie OZ č.
6/2007 zo dňa 15. 6. 2007
s tým, že Valné zhromaždenie tejto s.r.o. bude tvoriť OZ so štatutárom obce
– starostom Jánom Ondrejkom. Zároveň vypísali výberové konanie na
prevádzkara tejto spoločnosti, ktoré bude do 31.
12. 2007. Nový prevádzkar by mal nastúpiť do zamestnania 1.1. 2008.
Podmienky výberového
konania sú totožné s podmienkami schválenými na
mimoriadnom OZ.
Poslanci schválili VZN
č. 2/2007 – Zásady hos-

